Briefing
Beste deelnemer,
Als organisatie van de Monstertijdrit (MTR), zijn we zeer verheugd je als deelnemer te mogen begroeten bij deze
31e editie. In deze briefing staan de laatste details over de MTR, van zondag 30 september 2018. Je wordt geacht
kennis te hebben genomen van de inhoud.

Aanmelden
Vanaf 10:00 kan je je melden aan de inschrijftafel bij het verzamelpunt. Deze bevindt zich op kruising van de
Kluutweg en de Gruttoweg (Almere). Daar krijg je je startnummer. Deze dient goed zichtbaar voorop je helm
geplakt te worden. Als je je MyLaps ProChip nog niet hebt doorgegeven kan dat hier. Als je geen chip bezit krijg
je deze uitgereikt. Je dient je uiterlijk een half uur voor je start te aan te melden.

Parkeren
Parkeren kan langs de Kluutweg. Als je na de start van de eerste renner komt, vermijdt dan het parcours. Dit
scheelt enorm in de overlast voor de deelnemers.

Ravitaillering
Als je gebruik wilt maken van de ravitaillering, dien je deze bijn het ophalen van je startnummer af te geven. Geef
bij inleveren duidelijk waneer je voeding aangereikt wilt krijgen. Je ontvangt hiervoor bij inschrijving stickers. Er is
een ravitaillering na 64 kilometer (ronde 2) en na 98 kilometer (ronde 3). Andere vormen van hulp van buitenaf
zijn niet toegestaan.

Route
Op papier is deze vrij eenvoudig. Vanaf de start (tevens verzamelplaats op de kruising van de Kluutweg en de
Gruttoweg) rijd je vier maal een rondje door de polder (34,45 kilometer, met de klok mee). Dit houdt in dat je
steeds aan het einde van de weg rechtsaf slaat, zo rijd je over de Kievitsweg, Ibisweg, Ooievaarsweg,
Lepelaarweg, en Schollevaarweg. Aan het einde van Schollevaarweg sla rechsaf, net na bevoorradingspunt en
vervolgens weer de Gruttoweg. In elke ronde wordt tweemaal de Vogelweg overgestoken, dit is een drukkere
(doorgaande) weg. Na vier rondes eindig je op hetzelfde punt als waar je begonnen bent: de kruising van de
Kievitsweg en de Watersnipweg. Onderweg is er een bevoorradingspost op het viaduct over de A27 die je elke
ronde passeert. Bestudeer het parcours uitvoerig. Dit doe je het beste via de website: www.monstertijdrit.nl.

Oversteken Vogelweg (N706)
Het parkoers kruist twee maal per ronde de Vogelweg. De kruisingen zijn beide zeer overzichtelijk. Je kan verkeer
zeer ruim van te voren zien aankomen. Ondanks dat er verkeersregelaars zijn, dien je zelf altijd goed uit te kijken.

Contact
Tim:

06-475.18.473

Corniel: 06-26.432.438 (mtr@tijdrijden.nl)
Vincent: 06-516.34.899

Afmelden
Meld je te allen tijde af als je van deelname afziet. Wegblijven zonder afmelding levert uitsluiting van vervolgevenementen op. Afmelden kan via mtr@tijdrijden.nl of telefonisch.

Reglement
1.

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei persoonlijke en/of materiële schade.

2.

Iedere deelnemer wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden.

3.

Het dragen van een (schaal)helm is verplicht.

4.

De fietsen van de deelnemers moeten UCI legaal zijn, tenzij dispensatie is aangevraagd en verleend.
Dispensantie wordt in ieder geval verleend voor:

5.

•

Bidon tussen bar-ends van triathlonstuur;

•

Bidons achter het zadel;

•

Het gebruik van een Camelback;

•

Het gebruik van wheelcovers;

•

Het dragen van een muziekdrager (mp3, walkman, etc.);

•

Handbikes (ingeval van handicap);

Stayeren is niet toegestaan. Wie bij voortduring binnen tien meter achter een andere deelnemer fietst,
wordt gedisqualificeerd. Dit ter beoordeling van de organisatie.

6.

Deelnemers zijn selfsuporting. Hulp van buitenaf (o.a. volgauto’s) is niet toegestaan. De ravitaillering in
ronde twee en drie wordt gedaan door de organisatie (Hulp daarbij is altijd welkom).

7.

Wat bij de ravitaillering aangereikt moet worden, dient van te voren bij de organisatie te zijn ingeleverd.

8.

In- en uitrijden mag niet op het parcours nadat de eerste rijder is gestart.

9.

Er wordt gestart op basis van verwachte eindtijd (aflopend).

10. Het recht om te starten vervalt 30 seconde voor de start van de volgende renner.
11. Inschrijving is op naam en niet overdraagbaar.
12. Bij afmelding vervalt het recht op restitutie van het inschrijfgeld achten-twintig dagen (vier weken) voor
aanvang.
13. De af te leggen afstand bedraagt 137,80 kilometer, onderverdeeld in drie ronden van elk 34,45 kilometer.
14. De wedstrijd wordt alleen afgelast ingeval van extreem slecht weer:
•

Storm (Windkracht 8 of meer);

•

Mist (minder dan 100 meter zicht);

•

Kou (minder dan 6 graden);

•

Onweer;

In alle andere gevallen gaat de wedstrijd gewoon door.
15. In onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie.

